ATNĀKS DIENA, KAD TU
STĀSIES DIEVA PRIEKŠĀ

TĒRPIES DIEVA
TAISNĪBĀ

Tavs liktenis mūžībā ir atkarīgs
no tavas taisnības!
Dārgais draugs! Bībelē sacīts, ka atnāks diena, kad tu
nomirsi un stāsies Dieva tiesas priekšā “Un kā
cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.”
(Ebrejiem 9:27) Tāpēc nav nekā svarīgāka cilvēka
dzīvē, kā būt gatavam tai dienai, kad izšķirsies viņa
liktenis, vai viņš pavadīs mūžību debesīs vai ellē.
Dieva tiesas spriedums ir atkarīgs no cilvēka
taisnības. Būt ”taisnīgam” nozīmē būt nevainojamam
un bez grēka. Bībelē sacīts: “Jo viņš nolicis dienu kurā
viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš
izredzējis.” (Ap.d. 17:31a) Šis vīrs ir Jēzus Kristus.
Viņš ir vienīgais, kam nav neviena grēka. Tāpēc Dieva
tiesas priekšā Kristus taisnība būs katra cilvēka
taisnība, kas pieņēma viņu ar ticību. Vai tu varēsi visu
mūžu nodzīvot bez grēka?
Nav neviena taisna!
Tikai Jēzus Kristus nodzīvoja savu mūžu bez grēka.
Bībelē sacīts: “Visi ir grēkojuši” (Rom. 3:23) “Nav
neviena taisna” (Rom. 3:10) Ja tu uzskati sevi par
taisnu, tu krāp sevi un uzrādi Dievu par meli. Bībelē ir
rakstīts: “Ja sakām, ka seesam grēkojuši, tad darām
viņu par meli.” (1 Jāņa 1:10) “Ja sakām, ka mums nav
grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav
mūsos.” (1 Jāņa 1:8)
Bezdievīgos aizraus pazeme!
Bībelē sacīts: “Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni nemantos
Dieva valstību?” (1 V. Korintiešiem 6:9) Ja tu neieiesi

Dieva valstībā, kur tu nokļūsi? “Lai bezdievīgos aizrauj
pazeme.” (Psalms 9:18)
Tu nevari nopelnīt taisnību!
Bībelē runā, ka “Viņš mūs izglāba, nevis taisnības
darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas
žēlastības.” (Titam 3:5) Ja tu varētu ‘nopelnīt’ taisnību,
Jēzum Kristum nebūtu jēgas krustā mirt. “Es
nenoliedzu Dieva žēlastību,” jo, ja bauslībā ir taisnība,
tad Kristus velti ir miris.” - saka apustulis Pāvils vēstulē
Galatiešiem 2:21.
Dārgais draugs! Tu nevari ‘nopelnīt’ Dieva taisnību
ne ar ko: ne ar pareizo dzīves veidu, ne ar kristīšanu,
ne ar piederību pie baznīcas. Visi tavi darbi ir tikai
paštaisnība.
Vienīgais ceļš uz taisnību - ir ticība uz Jēzu
Kristu.
Ticība - tā ir pilnīga uzticēšanās un pakļaušanās
kādam. Bībelē sacīts, ka Jēzus Kristus mira, lai
atpirktu tavus grēkus un attaisnotu tevi. Nepūlies
nopelnīt taisnību, bet pilnīgi uzticies Jēzum Kristum,
lai saņemtu taisnību par velti. Bībelē ir rakstīts: “Bet
kam nav darbu, bet kas tic Tam, kas bezdievīgo dara
taisnu, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību.”
(Rom. 4:5) “Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu
Kristu visiem kas tic.” (Rom. 3:22) Ja tavā sirdī ir
ticība, tev nav ko baidīties Dieva tiesas. Apustulis
Pāvils saka: “Un atrastos viņā; negūdams savu
taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību
no Dieva uz ticības pamata.” (Filipiešiem 3:9)

Dārgais draugs! Jēzus Kristus jau atpirka tevi no
grēkiem, lai dotu tev mūžīgo dzīvību: “Cerībā uz
mūžīgo dzīvību, ko Dievs, kas nemelo, ir apsolījis
pirms mūžīgiem laikiem.” (Titam 1:2)
Vai tu vari uzticēties Dieva solījumam tieši tagad, lai
saņemtu Viņa taisnību? Pievērsies Jēzum Kristum,
Viņš dos tev pestīšanu jau tagad. Bībelē sacīts:
“Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es
esmu pirmais viņu starpā.” (1 Timotejam 1:15) “Jo
ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.”
(Rom. 10:10) Pastāv debesis, pastāv arī elle. Pieņem
Jēzu Kristu par savu personīgo Pestītāju un lūdz no
visas sirds: “Pie tevis Kungs, es patveros, neļauj man
kaunā palikt mūžīgi! Izglāb mani pēc Tavas taisnības!”
(Psalms 31:2)
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Lūdzu izsūtiet mums šo traktātu pēc izlasīšanas,
ja jūs nolēmāt pieņemt Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
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